XIV Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Kocham Cię, mamo"
Formularz zgłoszeniowy
Dom Kultury „Klub Skolwin”
Adres: ul. Stołczyńska 163, Szczecin 71-868
Kontakt: (+48) 91 421 80 20 lub plastykaskolwin@gmail.com
Termin nadsyłania zgłoszeń i prac: 20 maja 2022 (decyduje data stempla)
Formularz zgłoszeniowy zawiera pola, które należy wypełnić w celu skutecznego zgłoszenia
uczestnika, chcącego wziąć udział w bieżącej edycji Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej
"Kocham Cię, mamo".
Aby zgłoszenie było ważne, należy wypełnić wszystkie pola i przesłać na adres pocztowy organizatora
wypełniony formularz oraz oryginał pracy plastycznej wykonanej przez uczestnika konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora: http://www.klubskolwin.pl/

Uczestnik konkursu
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Data urodzenia: .....................................................................................................................................

Tytuły prac i technika wykonania
Praca nr 1: ............................................................................................................................................
Praca nr 2: .............................................................................................................................................
Praca nr 3: .............................................................................................................................................

Dane instruktora
Wypełnić tylko wówczas, jeżeli praca została zrealizowania pod opieką instruktora.

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Nazwa instytucji: ..................................................................................................................................
Nr telefonu: ..........................................................................................................................................
Adres e-mail: ........................................................................................................................................

Dane opiekuna (rodzica)
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .............................................................................................................................
Adres do korespondencji: .....................................................................................................................
Adres e-mail: ........................................................................................................................................

Zgody i oświadczenia
Prosimy o uważne przeczytanie warunków udzielenia zgód oraz zaznaczenie odpowiednich pól i podpisanie
formularza. Udzielenie wszystkich zgód jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania uczestnika.

Zgoda dotycząca wizerunku uczestnika

□ Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym uczestnika konkursu i wyrażam zgodę
na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych na potrzeby konkursu oraz prezentowanie utworów zgłoszonych do konkursu na
stronie internetowej DK „Klub Skolwin”, profilach internetowych zarządzanych przez DK „Klub
Skolwin” oraz w mediach w celu informacji i promocji instytucji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu
Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163, 71-868 Szczecin, reprezentowany
przez Dyrektora. („Administrator”). Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) przez Organizatorów
Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują
do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

□ Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym uczestnika konkursu i wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Dom Kultury „Klub Skolwin” danych osobowych mojego dziecka /
podopiecznego w celu udziału w konkursie wokalnym XVI WPPP "SP". Jednocześnie oznajmiam, że
zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich
poprawiania. Zostałem (-am) również poinformowany (-a) o możliwości cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

..............................................................
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

